
 

 فيروس كورونا أسئلة عن

*** جميع المدارس ومرافق المنطقة مغلقة. إذا كانت لديك أسئلة ، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى 

covid@cherrycreekschools.org 

   فيروس كورونا عن  )COVID-19 (معلومات

 ؟(COVID-19)أين يمكنني معرفة المزيد عن الفيروس 

 .هي من والياتنا الصحية ووكاالتنا الصحية الوطنية COVID-19 معلومات محدثة ودقيقة حولأفضل األماكن للحصول على 

 مة والبيئة في كولورادوالخاصة بإدارة الصحة العا COVID صفحة

 الخاصة بمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها COVID صفحة

 ؟كورونامع فيروس تشيري كريك  تعامل مدارسأين يمكنني العثور على تحديثات حول كيفية 

البريد اإللكتروني، رسالة الهاتف،  وسائل التواصل  -ستقوم المنطقة بإبالغ التحديثات لجميع العائالت عبر قنواتنا المعتادة 

البريد يمكن إرسال األسئلة عبر  .www.cherrycreekschools.org االجتماعي والموقع اإللكتروني. يمكنك أيًضا زيارة

  COVID@cherrycreekschools.orgاإللكتروني إلى

 معلومات اإلغالق

 إلى متى سيستمر اإلغالق؟

 استمرار إغالق المباني

ستظل مبانينا ومرافقنا  - 2020-2019ي كريك في التعلم عن بُعد خالل الفترة المتبقية من العام الدراسي ستستمر مدارس تشير

ستثناء عملية الدفع )انظر أدناه(. سيتم إلغاء أي وجميع األنشطة األخرى المرتبطة بمرافقنا ، با 2020يونيو  30حتى  مغلقة

 ي كريكمدارس تشيرخالل هذا الوقت )على سبيل المثال: المدرسة الصيفية والرعاية النهارية والبرامج الرياضية(. ستقوم 

تم اتخاذ هذا القرار الصعب لحماية صحة ورفاهية الطالب والموظفين واألسر والمجتمع.  بإعادة تقييم شروط االفتتاح في يوليو.

ة والوالئية وغيرها من المناطق التعليمية في تم إجراؤه بعد التشاور مع مجلس التعليم لدينا ، ووكاالت الصحة العامة المحلي

 منطقة المترو دنفر.

 2020تواريخ نهاية العام 

 .مايو 8يوم الجمعة  12لطالب فصل  2020-2019سيكون اليوم األخير من العام الدراسي  •

 .ايوم 19لجميع الطالب اآلخرين يوم الثالثاء ،  2020-2019سيكون اليوم األخير من العام الدراسي  •

o  مايو 15سيتم تحصيل المهام النهائية يوم الجمعة. 

o العمل النهائي إعادة و  لوالفص عيدتوستقام أنشطة نهاية العام ، بما في ذلك االحتفاالت االفتراضية النهائية ، و  

 .مايو 19و  18يومي االثنين والثالثاء ، 

 

 ؟واألشياء التي يجب إرجاعها ماذا عن ممتلكات الطالب في المدرسة

 تواريخ الخروج

الطالب على عملية خروج ، ستتم  مدرسة 65مواقع المدارس البالغ عددها لضمان سالمة الموظفين والطالب واألسر في 

 مدار أسبوعين في شهر مايو. ستحصل على تفاصيل حول خطة الخروج المحددة لمدرستك من مديرك ، بما في ذلك متطلبات
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م جداول الخروج على . ألغراض التخطيط ، ستتكاونتى االجتماعي وفقًا لتوجيهات إدارة الصحة في مقاطعة تري التباعد

 :النحو التالي

 مايو 11 - الثانوي  12طالب الفصل •

 مايو 19و  18 - اإلبتدائية مرحلة ما قبل المدرسة •

 مايو 14و  13 -المدرسة االبتدائية  •

 مايو 19و  18و  15 -المدرسة المتوسطة  •

 مايو 22-20 -( 11-9المدرسة الثانوية )الصفوف  •

 

العناصر المتبقية في المدرسة وتسليم العناصر التي  إسترجاععائالت ال ومساعدة هدفنا هو إتاحة الوقت إلغالق العام الدراسي 

 .يجب إرجاعها. أرغب أيًضا في إتاحة وقت للمدرسين إلكمال بطاقات التقارير وإنهاء أي عناصر أخرى بحلول نهاية العام

 

 الكمبيوتر إرجاع

ملية لتحديد كيفية ووقت إرجاع األجهزة. لن يتم جمع أجهزة الكمبيوتر خالل تواريخ الخروج الموضحة نحن نعمل على ع

 .أعاله

 التنظيف؟هل ال تزال المدارس قيد 

نعم. خالل اإلغالق ، ستخضع جميع المدارس والمرافق المحلية إلى "لمسة عالية" وتنظيف عميق مع مطهرات فعالة للغاية. 

 .بشكل عميقنقوم أيًضا بتنظيف الحافالت 

 هل ستستمر بأجر الموظفين؟

 30حتى  االستمرار في تلقي الرواتب -بما في ذلك الموظفون الذين يعملون بالساعة  -سنضمن لجميع الموظفين المنتظمين 

 .. كما سنضمن بقاء الفوائد الصحية على حالها 2020يونيو 

 كيف ستستمر المقاطعة في مراقبة هذا الوضع؟

في االجتماع يوميًا إلدارة هذا الوضع ، والتحضير للخطوات التالية  مدارس تشيري كريكسيستمر فريق االستجابة للوباء في 

 .ومراجعة التحديثات من الوكاالت الصحية المحلية والوطنية

 نشاطات مدرسية

 هل ستقام احتفاالت التخرج؟

نخطط حاليًا لحفل شخصي محدود في نهاية شهر تموز لن تُقام احتفاالت التخرج في شهر مايو كما كان مقرراً في األصل ، 

تمد أي خيار شخصي مقدم بشكل كامل على موافقة وزارة )يوليو( وسننقل المزيد من التفاصيل في المستقبل القريب. سيع

 .الصحة في ذلك الوقت ومع االلتزام الصارم بمتطلبات التباعد االجتماعي

 ماذا عن األنشطة المدرسية؟

لقيادتهم حول  PTCOsلدينا و  PTOsيتم إلغاء جميع األنشطة المدرسية الشخصية لبقية العام الدراسي. بفضل مجلس اآلباء و 

 تنا.هذه القضية وجهودهم للحفاظ على سالمة طالبنا وموظفينا وعائال

 ماذا عن رياضات الربيع؟



المستمر  COVID-19بسبب وباء  2020موسم ربيع  إلغاء (CHSAA) رسة الثانوية في كولورادواجمعية أنشطة المد قررت

 اقرأ التحديث الكامل بكل المعلومات هناالذي يؤثر على المجتمعات في جميع أنحاء العالم. 

 ؟حفل التخرجهل سيتم إلغاء 

أشخاص والتوجيه  10والسلطات الوطنية التي تحظر التجمعات التي تضم أكثر من نظًرا للتوجيه المستمر من سلطات الدولة 

 النشط فيما يتعلق باإلبعاد االجتماعي ، تم إلغاء جميع حفالت التخرج في المدرسة الثانوية هذا العام.

 الحضانة معلومات

 هل الرعاية النهارية مغلقة؟

بما في ذلك  -. وقد اتخذت المنطقة قراًرا بإغالق جميع المدارس 2020-2019آلخر السنة الدراسية نعم. الرعاية النهارية مغلقة 

مقابل األيام الفائتة  عائالتلل لضمان سالمة وصحة وعافية الطالب والموظفين واألسر. ستتم استرداد األموال -الرعاية النهارية 

 .والرحالت الميدانية

 برنامج وجبة الطالب

 وجبات للطالب؟هل سنقدم 

 :معلومات اإلفطار والغداء المجانية

ستوفر المنطقة وجبة إفطار وغداء مجانية للطالب طوال فترة اإلغالق. ستوفر المنطقة وجبات فطور وغداء معبأة مجانًا في  عدة 

 .مواقع في جميع أنحاء المنطقة

 وجبات

عاًما أو أقل في كل موقع. سيتم توفير خدمة القيادة والرفع في جميع  18سيتم تقديم وجبة اإلفطار والغداء لجميع الطالب الذين تبلغ أعمارهم 

 .cherrycreekschools.org/freemealshttps://wwwالمواقع. المواقع وأوقات التقديم يمكن الوصول إليها هنا: 

 وقت تعليمي

 كيف سيتم قضاء األيام؟

 .COVID-19رس بسبب اإلغالق اوقالت وزارة التعليم في كولورادو إنها ستوفر مرونة في معالجة الوقت الضائع في المد

 معلومات االختبار

 ؟SAT ماذا عن اختبار

يمكنك العثور  COVID-19 موارد ومعلومات حول االمتحان في أعقاب أزمة،  SAT أصدرت هيئة الكلية ، التي تشرف على

  updates-19-covid-https://pages.collegeboard.org/sat: على جميع المعلومات والتحديثات هنا

 ؟IBو  APماذا سيحدث مع اختبارات 

 COVID-19 ، موارد ومعلومات حول االختبار في أعقاب أزمة AP ، التي تشرف على اختبارات كوليج بورد أصدرت

 :يمكنك العثور على جميع المعلومات والتحديثات هنا

https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update 

. لمزيد من المعلومات حول البكالوريا الدولية  2020الدولية امتحانات البكالوريا الدولية لشهر مايو ألغى برنامج دبلوم البكالوريا 

-https://www.ibo.org/news/news-about-the بما في ذلك خطط منح الدبلومات أو شهادات الدورة ، قم بزيارة
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- be-longer-no-will-examinations-2020-ib/may إلى األسئلة الشائعة حولمقبض/. يمكن الوصول IB هنا: 

updates/#examinations-coronavirus-19-ib/covid-the-about-https://www.ibo.org/news/news 

 ؟CMAS ماذا عن اختبار

،  (CMAS) لتعليم في كولورادو أن إدارة تقييمات نهاية العام ، بما في ذلك مقاييس كولورادو للنجاح األكاديميأعلنت وزارة ا

بسبب اإلغالق المكثف للمدارس طوال الوقت لمنع  20-2019سيتم إيقافها مؤقتًا خالل الفترة المتبقية من العام الدراسي 

 .الكامل هنا CDE إعالن لمزيد من المعلومات ، اقرأ  .COVID-19 انتشار

 التعلم عن بعد

 ؟مدارس تشيري كريكما هو التعلم عن بعد وهل ستقدمه 

. احصل على مزيد من 2020مارس  30التعلم عن بعد لجميع الطالب يوم االثنين  تشيري كريك رساستبدأ منطقة مد

 على مدارس تشيري كريك المعلومات حول التعلم عن بعد في

https://www.cherrycreekschools.org/site/Default.aspx؟PageID=12162 

 الموارد التعليمية للعائالت

 كيف يمكنني إبقاء طفلي منشغالا في المنزل؟

وضع قادة المناهج لدينا قائمة بالموارد التعليمية عالية الجودة التي قد ترغب في استخدامها مع طفلك خالل هذا اإلغالق غير 

فهي ليست "واجبات منزلية" ولن يتم جمع  -ق. ال تهدف هذه الموارد إلى أن تحل محل التدريس في الفصول الدراسية المسبو

. تهدف الموارد إلى توفير فرصة إلبقاء الطفل منخرًطا في أنشطة تعلم إيجابية خالل هذا اإلغالق. سيتم تنقيطهاالواجبات أو 

  www.cherrycreekschools.org/EducationResources  القادمة على نشر معلومات حول هذه الموارد في األيام

 الموارد الصحية العقلية

 جب أن أقول لطفلي عن كل هذا؟ماذا ي

قد يكون هذا المورد األبوي من أو عن سبب إغالق المدرسة لفترة طويلة.  كورونا قد يكون لدى األطفال أسئلة حول فيروس

 .، إذا كان لديهم أسئلةكورونامفيدًا للتحدث مع طفلك حول فيروس  الرابطة الوطنية لعلماء النفس في المدرسة

 ما هي موارد الصحة النفسية المتاحة؟

 :بالموارد التي تم جمعها من قبل موظفي الصحة العقلية لدينا هنايمكنك العثور على قائمة 

https://www.cherrycreekschools.org/Page/12094 

 هل يمكن لطفلي الوصول إلى ممرضة أو عاملة في الصحة العقلية خالل هذا اإلغالق؟

جهودهم لمساعدة المجتمع ، حتى في  تشيري كريك رسامد ممرضين المسجلين وأخصائيي الصحة العقلية فييكرس فريق ال

أعقاب أزمة عالمية غير مسبوقة. من االثنين إلى الجمعة ، من خالل إغالق المدرسة على مستوى الوالية. خط الصحة المباشر 

 HLTH (4584)-554-720هو 

 ؟Safe2Tell هل ستستمر في مراقبة

،  ينذر بالخطركما هو الحال دائًما ، إذا سمعت أو شاهدت أي شيء  Safe2Tell نعم. سنواصل مراقبة ومعالجة جميع تقارير

 Safe2Tell فيرجى اإلبالغ عنه من خالل

 إيجارات المرافق

ا؟  هل تم إلغاء إيجارات المنشأة أيضا
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والموظفين وأعضاء المجتمع ، بما في ذلك المنظمات التي  تشيري كريك رسامدنعم. من أجل حماية صحة ورفاهية طالب 

مارس ، حتى إشعار آخر. هذا جزء من جهد  13تستأجر مرافق المنطقة ، يتم إلغاء جميع إيجار المرافق ابتداًء من يوم الجمعة 

عميق لمرافق المنطقة (. وسيسمح أيًضا ألطقمنا بمواصلة التنظيف العميق والتنظيف الCOVID-19إلبطاء انتشار الفيروس )

ذات المطهرات عالية الفعالية. نعتذر عن االنقطاع الذي سيسببه ذلك لبرنامجك ونقدر شراكتك في دعم هذا الجهد الهام في 

 مجال الصحة العامة.


